
de week van het leren 2004 
centrale bibliotheek - zaterdag 4 september 

cursusmarkt 
heel veel informatie over de cursussen 
in Hoogeveen en omstreken 2004-2005, 
workshops, boekenverkoop en kinderactiviteiten 

 
 
 

Cursusmarkt en boekenverkoop 
De markt is uitgebreider dan ooit. Er zijn weer volop informatiekramen, er zijn workshops en er 
is een verkoop van afgeschreven bibliotheekboeken. Ook voor de kinderen is er van alles te 
doen. 
 
Waar en wanneer? 
Op zaterdag 4 september van 11.00 tot 16.00 uur. 
Centrale Bibliotheek, Bentinckslaan 20a, Hoogeveen. 
 
Wie doen er mee? 
 
Bibliotheek Hoogeveen 
11.00-16.00 uur: kraam met informatie over de literaire activiteiten en lezingen.  
11.00-16.00 uur: verkoop afgeschreven bibliotheekboeken (buiten) 
 
Volksuniversiteit Hoogeveen  
11.00-16.00 uur: kraam met informatie over de cursussen; 
 
CKV, Centrum voor Kunstzinnige Vorming Hoogeveen 
11.00-16.00: kraam met informatie over de cursussen 
11.30-12.30: workshop toneel 9-12 jaar 
13.00-14.00: workshop toneel jongeren 13-17 jaar 
14.30-15.30: workshop toneel volwassenen 
 
En... 
 
-De afdeling educatie van het Alfa- College: 11.00-16.00 uur: kraam 
-Aquarelleren / Beatrix Koning;  
11.00-16.00 uur: kraam 
-Child-Hood: 11.00-16.00 uur: kraam 
-Drenthe-college: 11.00-16.00 uur: kraam 
-Drentse Toal: 11.00-16.00 uur: kraam 
-Eerste Hoogeveensche Houtsnijdersclub:  
11.00-16.00 uur: demonstratie 
-Filmhuis Hoogeveen: 
11.00-16.00 uur: kraam 
-Groei en Bloei, afdeling Hoogeveen:  
11.00-16.00 uur: demonstratie en zelf meedoen 
 
 
 



 
-Van Goghhuis: 
11.00-16.00 uur: kraam 
14.00 uur: workshop ‘Workshop NLP-practitioner’  door Arjan van Weert en Cor Slagmolen 
11.30 uur: workshop “Gewoon, Rehabilitatie” door Albert Metselaar 
15.00 uur: workshop ‘Demonstratie en informatie over yoga’ door Cor van Geffen en Joke 
Korfage 
-Hof van Haar:  
11.00-16.00 uur: kraam 
11.30 en 14.00 uur: workshops Reiki 
-Keramiekwerkplaats (Jacquelien Kloosterman): 
11.00-16.00 uur: demonstratie en zelf meedoen 
-Kinderactiviteiten: -11.00-16.00 uur 
-Muziekschool: 
11.00-16.00 uur: kraam;  
11.00 uur: big band;  
De muziekschool verzorgt de muziek 
-Natuurgeneeskunde / Jooske Uittenbosch 
11.00-16.00: kraam en handmassage 
Seniorenacademie HOVO:  
11.00-16.00 uur: kraam; 
-SeniorWeb:  
11.00-16.00: kraam / inloopspreekuur  
-SWW: Diensten voor Ouderen  
11.00-16.00 uur: kraam 
-SWW: Regionaal Steunpunt Mantelzorg en Gezondheidswijzer:  
11.00-16.00 uur: kraam 
15.00 uur: workshop “Jongeren, die thuis de zorg hebben over iemand” door een 
mantelzorgconsulente 
-Sww: Stap in Move: 
11.00-16.00 uur: kraam  
14.30 en 15.30: voorlezen in de tent voor de bibliotheek 
-SWW:  Verlengde Schooldag 
11.00-16.00 uur: kraam en mobiele speelkar 
14.00 uur: workshop “Demonstratie weerbaarheidstraining”, “ 
11.30 en 15.00 Uitpluizen van uilenballen” 
-SWW: Vrijwilligers Steunpunt  
11.00-16.00 uur: kraam 
-Tango de Bario 
11.00-16.00 uur: kraam 
13.00, 14.00 en 15.00 uur: demonstraties 
-Theologische vorming Gemeenteleden  
11.00-16.00 uur: kraam 
 
Workshops / activiteiten van uur tot uur 
11.00 Big Band Muziekschool: buiten / in de tent 
11.30-16.00 Verkoop afgeschreven bibliotheekboeken buiten 
11.30-16.00 Bloemschikken (Groei en Bloei) 
11.30-16.00 Creatieve activiteiten voor kinderen 
11.30-16.00 Handmassage (Natuurgeneeskunde) 
11.30-16.00 Mobiele speelkar ( SWW) 
11.30 uur Gewoon, rehabilitatie (Van Goghhuis) 
11.30-12.30 Toneelspelen 6 t/m 8 jaar (CKV) 
11.30 Reiki (Hof van Haar) 



11.30 Uitpluizen van uilenballen (SWW) 
13.00-14.00 Toneelspelen 9 t/m 12 jaar (CKV) 
13.00 Tango-demonstratie (Tango de Barrio) 
14.00 uur NLP-practioner (Van Goghhuis) 
14.00 Rieki (Hof van Haar) 
14.00 Tango-demonstratie (Tango de Barrio) 
14.00 Weerbaarheidstraining (SWW) 
14.30  Voorlezen voor kinderen (SWW) 
14.30-15.30 Toneelspelen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (CKV) 
15.00 Demonstratie en informatie over yoga (Van Goghhuis) 
15.00 Tango-demonstratie (Tango de Barrio) 
15.00  “Jongeren die thuis de zorg hebben over iemand” (SWW) 
15.30 Voorlezen voor kinderen (SWW) 
15.00 Uitpluizen van uilenballen (SWW) 
 
 
Meer weten? 
In de Hoogeveensche Courant van woensdag 1 september verschijnt een speciale pagina over 
de cursusmarkt! 
 
Wijzigingen / aanvullingen zijn  mogelijk.
 
 

Organisatie: 
 
Bibliotheek Hoogeveen, www.obhoogeveen.nl, 0528-268131 
 
Volksuniversiteit Hoogeveen 
 
Centrum voor Kunstzinnige Vorming Hoogeveen CKV          
 

 
Bijgewerkt 18 augustus 2004 


